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INVESTERARSKYDD OCH INSÄTTNINGSGARANTI 

Meriti Stiftelsetjänst AB är ett värdepappersbolag som lyder under Finansinspektionens tillsyn.  

INVESTERARSKYDDET 

När du anlitar Meriti Stiftelsetjänst för att utföra en investeringstjänst, till exempel köp, försäljning 
och deponering av värdepapper, är Meriti Stiftelsetjänst skyldigt att hålla dina värdepapper skilda 
från dels sina egna värdepapper och dels från andra kunders värdepapper. 

Detsamma gäller för de pengar som Meriti Stiftelsetjänst tagit emot med redovisningsskyldighet i 
samband med investeringstjänsten. Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från 
institutets tillgångar får du normalt ut dem om Meriti Stiftelsetjänst skulle försättas i konkurs. Meriti 
Stiftelsetjänsts externa revisor kontrollerar en gång om året att bolagets åtgärder och rutiner för att 
säkerställa nämnda åtskiljning är lämpliga och ändamålsenliga. 

För det fall att Meriti Stiftelsetjänst trots detta inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att 
det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt 
till ersättning från investerarskyddet. Ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund och 
institut. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper. 

Mer information om investerarskyddet finns på Riksgäldens hemsida, www.riksgalden.se. 

SKYDD AV KLIENTMEDEL 

De medel som Meriti Stiftelsetjänst har tagit emot har Meriti Stiftelsetjänst tagit emot med så kallad 
redovisningsskyldighet. Detta innebär att kundens medel ska hållas åtskilda från dels Meriti 
Stiftelsetjänsts tillgångar och dels andra kunders medel. Detta innebär att kunden normalt får tillgång 
till sina medel vid en konkurs. 

Meriti Stiftelsetjänst förvarar dessa medel på ett klientmedelskonto, för närvarande hos 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). För insättningar i SEB gäller insättningsgarantin. 
Insättningsgarantin uppgår för närvarande till 1 050 000 kronor.  

Ett klientmedelskonto är ett konto där pengar satts in för flera kunders räkning på samma konto. För 
klientmedelskonto gäller enligt huvudregeln att de bakomliggande ägarna till pengarna det vill säga 
varje kund (stiftelse) hos Meriti Stiftelsetjänst kan vardera få ersättning från insättningsgarantin upp 
till det maximala beloppet. Observera att pensionsstiftelser inte längre kan få ersättning genom 
insättningsgarantin. Detta är en följd av en ändring i lagen om insättningsgaranti som gäller från den 
1 juli 2016. Det innebär att de likvida medel som en pensionsstiftelse har på Meriti Stiftelsetjänsts 
klientmedelskonto inte omfattas av insättningsgarantin för det fall att SEB försätts i konkurs. 

 

Mer information om insättningsgarantin finns på Riksgäldens hemsida, www.riksgalden.se. 

 


